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4ª Reunião Ordinária da Câmara de Graduação de 2017 
12 de maio de 2017 - Horário: 10h30min - Auditório - Campus Osasco  

 

Ao décimo segundo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, realizou-se, no auditório da 1 

UNIFESP, campus Osasco, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de 2 

Osasco, a quarta Reunião Ordinária do ano de dois mil e dezessete da Câmara de Graduação da 3 

UNIFESP, campus Osasco, às dez horas e trinta minutos. Estiveram presentes a Prof.ª Dra. Luciana 4 

Massaro Onusic, Diretora Acadêmica do campus Osasco, que presidiu a reunião, o Prof. Dr. Julio 5 

Cesar Zorzenon Costa, Vice-Diretor Acadêmico, a Prof.ª Dra. Daniela Verzola Vaz, Vice-Coordenadora 6 

do curso de Ciências Econômicas, Prof. Dr. Douglas Mendosa, Coordenador do Núcleo de Apoio ao 7 

Estudante, Prof.ª Dra. Karen Fernandez Costa, coordenadora do curso de Relações Internacionais, o 8 

Prof. Dr. Luis Hernan Contreras Pinochet, Coordenador do curso de Administração, o Prof. Ms. Luiz 9 

Augusto F. F. Maluf, Vice-Coordenador do curso de Ciências Atuariais, a Prof.ª Dra. Marina Mitiyo 10 

Yamamoto, Coordenadora do curso de Ciências Contábeis o senhor Marcelo Rogine Domingues 11 

Biancolin, representando a Secretaria de Graduação, a senhora Maria Rosa Carnicelli Kushnire, 12 

representando a Comissão de Apoio à Biblioteca, a senhorita Amanda de Oliveira Machado, 13 

representante discente do turno noturno. A Prof.ª Luciana Onusic iniciou os trabalhos informando 14 

que recebeu após o prazo regimental da Câmara de Graduação a solicitação da Coordenação do 15 

Curso de Administração a inclusão de pauta para homologação da nova Coordenação do Curso de 16 

Administração. Todos os presentes aceitaram a inclusão desta pauta. A Reunião prosseguiu com a 17 

divulgação dos informes e a discussão dos pontos de pauta, que ocorreu da seguinte forma: 18 

Informes: 1. Diretoria Acadêmica – a) Reunião do Conselho de Graduação – Prof. Júlio informou que 19 

a Reunião do Conselho de Graduação ocorrerá na próxima semana, pois na data agendada foi 20 

cancelada. a) Reunião do Conselho de Extensão – Prof. Júlio informou que na reunião do Conselho 21 

de Extensão foi aprovada a proposta da Curricularização das atividades de Extensão na Graduação e 22 

será avaliada também na próxima reunião do Conselho de Graduação, já que envolvem as duas Pró-23 

reitoras. Caso aprovada no Conselho de Graduação, a Resolução da Curricularização das atividades 24 

de Extensão nos Cursos de Graduação passa a valer 36 (trinta e seis) meses a contar do início do ano 25 

letivo subsequente desta aprovação final. Portanto sendo esta Resolução aprovada passa a contar os 26 

36 meses a partir no início do ano letivo de 2018. No Conselho de Extensão foi divulgada também a 27 

publicação do Edital PIBEX. Ainda não se sabe quantas bolsas serão oferecidas e qual a duração 28 
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destas bolsas. Somente foi divulgado o valor das bolsas que continua sendo de R$400,00 29 

(quatrocentos reais). b) Congresso Acadêmico – Prof.ª Luciana informou também que o Congresso 30 

Acadêmico deste ano terá a participação da Graduação e da Pós-graduação. Durante o Congresso as 31 

aulas estarão suspensas para que a participação dos alunos seja fomentada. Todos os Campi terão 32 

uma mesa de debate, o Campus do Osasco participara com um debate de questões trabalhistas e 33 

previdenciárias. Foi solicitado que seja divulgada as atividades do Congresso aos professores e 34 

alunos. 2. Secretaria de Graduação – Marcelo informou que os professores que tem aproveitamento 35 

de estudos pendentes serão notificados por e-mail para que avaliem estes aproveitamentos e 36 

solicitou para que os coordenadores de cursos reforçassem com essa solicitação com os docentes de 37 

seus cursos. 3. Biblioteca – Sem informes. Ordem do Dia: 1. Homologação da Coordenação do Curso 38 

de Ciências Econômicas  (Anexo 1) -  A Comissão de Curso de Graduação em Ciências Econômicas, 39 

reunida em sua 42ª reunião ordinária, realizada em 02 de maio de 2017, elegeu por unanimidade os 40 

professores Flávio Tayra e Alberto Handfas como, respectivamente, Coordenador e Vice 41 

Coordenador do Curso de Ciências Econômicas para o período 2017-2019. Os presentes 42 

homologaram a coordenação por unanimidade e encaminhará para homologação na Congregação de 43 

Campus e encaminhamento posterior para o Conselho de Graduação e publicação no Diário Oficial 44 

da União. 2. Homologação da Coordenação do Curso de Administração  (Anexo 2) -  A Comissão de 45 

Curso de Graduação em Administração, elegeu com 12 (doze) votos para chapa única, 1 (um) voto 46 

nulo e 3 (três) ausências os professores Miriam Christi Midori Oishi Nemoto e Emerson Gomes dos 47 

Santos como, respectivamente, Coordenadora e Vice Coordenador do curso de Administração para o 48 

período 2017-2019. Os presentes homologaram a coordenação por unanimidade e encaminhará para 49 

homologação na Congregação de Campus e encaminhamento posterior para o Conselho de 50 

Graduação e publicação no Diário Oficial da União. 3. Trancamento Especial de Matrícula - Felipe 51 

Restani Seda Pinto - Ciências Econômicas (Anexo 3) – O aluno Felipe solicitou o trancamento 52 

Especial pois foi transferido temporariamente (aproximadamente três meses) pela empresa que 53 

trabalha para a implantação de um sistema na unidade de Johanesburgo na África do Sul. Marcelo, 54 

representante da Secretaria de Graduação, informou que na visão da Secretaria, esse caso não entra 55 

em excepcionalidades para o trancamento de matrícula. Prof.ª Daniela, Vice Coordenadora do Curso 56 

de Ciências Econômicas, informou que no artigo 118 do regimento da PROGRAD, não fica claro quais 57 

seriam esses casos excepcionais. No artigo cita casos de saúde, mas não exclui outros motivos, dando 58 

margem a diversas interpretações. Prof.ª Karen diz que prefere se abster na votação, pois já 59 
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aconteceram outros casos, que não motivos de saúde, e não foram autorizadas, como o exemplo do 60 

caso da aluna que solicitou o afastamento por motivos de participação em missão religiosa. O 61 

afastamento foi aprovado pela comissão de curso, mas na Câmara de Graduação foi negado. Por esse 62 

motivo a Prof.ª Karen alega que fica difícil julgar. Prof. Hernani concordou com a posição da Prof.ª 63 

Karen. O problema desta aprovação é a possível abertura de precedentes. Prof. Luiz Maluf defende a 64 

aprovação, visto que envolve o emprego do aluno e não somente uma escolha religiosa como foi no 65 

caso anterior. Prof. Júlio lembra que em uma empresa não reina a democracia, e que muitas vezes, 66 

este funcionário é indiretamente obrigado a aceitar essa proposta, caso contrário seu emprego está 67 

em risco, sendo uma opção externa a vontade do aluno. Além disso, provavelmente é uma 68 

experiência boa para o aluno em sua formação acadêmica e profissional. Prof. Douglas solicitou 69 

esclarecimentos sobre quais seriam os prejuízos para o aluno caso o seu pedido não fosse aceito. A 70 

Prof.ª Daniela informou que ele reprovaria por faltas em todas as UC’s e, além disso, teria dificuldade 71 

na matrícula de UC’s no retorno, por ser um aluno reprovado por faltas. O trancamento especial de 72 

Matrícula do aluno Felipe Restani Seda Pinto foi aprovado. Tendo 06 (seis) votos a favor, 02 (dois) 73 

contra e 02 (duas) abstenções. 4. Alteração da Portaria Interna 041 de 02 dezembro 2016, referente 74 

aos integrantes da CAB - Comissão de Apoio à Biblioteca (Anexo 4) -  Foi solicitado a atualização dos 75 

membros da CAB substituindo o nome da Prof.ª Dra. Heloísa Candia Hollnagel pelo do Prof. Ms. 76 

Sandro Braz Silva.  A solicitação foi aprovada por unanimidade. 5. Atualização do Projeto Pedagógico 77 

do Curso de Graduação em Ciências Econômicas (Anexos 5, 6 e 7) – Prof.ª Daniela, Vice-78 

Coordenadora do Curso de Ciências Econômicas, apresentou e esclareceu dúvidas quanto a 79 

atualização do PPC - Projeto Pedagógico do Curso que foi elaborada pelo NDE – Núcleo Docente 80 

Estruturante e aprovado posteriormente pelo Conselho do Curso de Ciências Econômicas.  Uma das 81 

alterações foi a implementação de UC’s Multicampi que levantou interesse dos demais cursos. Foi 82 

informado que para as atualizações nos PPC’s dos demais cursos, os mesmo devem ser aprovados 83 

nesta Câmara até agosto para ter tempo hábil de entrar em vigor no próximo ano. Durante a 84 

discussão foram levantadas questões referentes a pré-requisitos de UC’s e acesso ao sistema de 85 

informações dos alunos pelos coordenadores, não somente no período de matricula, mas no ano 86 

inteiro. Para questão dos pré-requisitos a Prof.ª Luciana solicitou que o Prof. Maluf enviasse as 87 

questões para que ela verificasse a solução e quanto ao acesso aos sistemas solicitou que a Prof.ª 88 

Marina verificasse a demanda junto aos demais Coordenadores. As principais alterações feitas foram 89 

as UC’s Multicampi, mudança de termo das UC’s por orientação do eixo, Critérios para alunos 90 
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intercambio, Mudança do nome de UC.  A atualização foi aprovada por unanimidade e a Prof.ª 91 

Luciana orientou o envio para o Conselho de Graduação para continuidade no processo de 92 

aprovação.  6. Questões relativas à área de Célula de Negócios do Eixo Comum, nas matrizes 93 

curriculares dos cursos - Prof. Júlio solicitou a pauta para expor um problema notado na Comissão de 94 

Horários, onde a Células de Negócios em alguns cursos tem carga horária muito baixa, e em outros 95 

não chegam a incorporar a Célula de Negócios à grade horaria. Prof. Júlio trouxe da Comissão de 96 

Horários a sugestão da formação de um grupo de trabalho para a discussão desta área tendo em 97 

vista o Projeto Pedagógico dos Cursos e do Campus. O ideal que esse Grupo de Trabalho fosse 98 

formado por representantes da Câmara de Graduação e os professores da área de Célula de 99 

Negócios para analisar o Projeto e propor uma reformulação desta área para que ela tenha uma 100 

existência concreta no Projeto pedagógico do Campus e no processo de formação dos alunos. 101 

Surgiram algumas sugestões das coordenações dos cursos para que os conteúdos fossem alinhados 102 

as necessidades dos cursos e do eixo. A Prof.ª Luciana sugeriu o agendamento de uma Reunião 103 

Extraordinária da Câmara de Graduação com os Coordenadores de Cursos e Representantes do NDE 104 

(Núcleo Docente Estruturante) e outros docentes interessados em participar especificamente para a 105 

discussão desse assunto. O Prof. Júlio reforçou a necessidade da formação de um Grupo de Trabalho 106 

para um encaminhamento da Célula de Negócios junto aos Projetos Pedagógicos dos Cursos e do 107 

Campus.    Ficou acordado por unanimidade o agendamento de uma reunião extraordinária para o 108 

dia 28 de maio de 2017 para dar continuidade a discussão da Célula de Negócios. 7 - Indicação de 109 

Professores para participar da avaliação dos pôsteres de monitoria durante o Congresso 110 

Acadêmico. - Prof.ª Ismara (Anexo 8) –   A Prof.ª Ismara enviou uma solicitação para a colaboração 111 

de 08 docentes deste Campus para participar como avaliadores dos Pôsteres de Monitoria no III 112 

Congresso Acadêmico da UNIFESP, que será realizado no dia 01 de Junho, no período da manhã, nas 113 

instalações do campus São Paulo. Solicitamos que os interessados e que queiram de maiores 114 

esclarecimentos,  que enviem e-mail para a Prof.ª Ismara (ismaraisouza@gmail.com), representante 115 

do Campus na Comissão de Monitoria. Não havendo mais pontos de pauta a serem discutidos nesta 116 

reunião a Prof.ª Dra. Luciana Massaro Onusic, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. 117 

Eu Tatiana Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de 118 

aprovada, será assinada pela Presidente da Câmara de Graduação do Campus Osasco e os demais 119 

membros da Câmara de Graduação presentes à reunião. Osasco, doze de maio de 2017. 120 
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